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Förord 

 

Vi vill börja med att tacka våra respondenter på Handelsbankens kontor i Höganäs, Varberg 

och Ängelholm som har gjort denna studie möjlig. Sedan vill vi rikta ett stort tack till vår 

handledare Kent Sahlgren som har kommit med mycket konstruktiv kritik. Slutligen vill vi 

tacka våra opponenter för all feedback vi har fått. 
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Sammanfattning 

 

I en bank måste en kreditbedömning utföras innan ett kreditbeslut kan fattas. Utfallet beror då 

på om kreditbedömaren har tillräcklig information om företaget och hur pålitlig denna 

information är. När kreditgivare söker och tolkar information om det kreditsökande företaget 

använder de sig utav flera källor där kreditgivarens sociala nätverk är en utav dessa källor.  

Syftet med denna uppsats är att förklara och analysera om kreditbedömarens sociala nätverk 

påverkar kreditbeslutet beträffande utlåning till små och medelstora företag, genom en 

kvalitativ undersökning. Studien består av tre personliga intervjuer som har utförts på 

Handelsbankens kontor i Höganäs, Varberg och Ängelholm. Med hjälp av vår teori har vi 

kunnat analysera den empiri som vi har samlat in från våra intervjuer. Vårt samlade resultat 

av den teoretiska och empiriska undersökningen visar att en kreditbedömare i en småstad 

utnyttjar sitt sociala nätverk i syfte att samla in information till kreditbedömningsprocessen 

samt att de använder sig utav nätverket på flera olika sätt. Det sociala nätverket kan även 

generera personinformation samt ge lokal- och branschinformation som sedan används i 

kreditbedömningsprocessen. 

  



                                                                                                                    

 

 
 

INNEHÅLL 
 

1. INLEDNING .............................................................................................................................. 1 

1.1 PROBLEMBAKGRUND ............................................................................................................. 1 

1.2 PROBLEMDISKUSSION ............................................................................................................ 2 

1.3 PROBLEMFORMULERING ........................................................................................................ 3 

1.4 SYFTE ..................................................................................................................................... 3 

1.5 DEFINITIONER......................................................................................................................... 3 

1.6 FORTSATT DISPOSITION .......................................................................................................... 4 

2. VETENSKAPLIG METOD .................................................................................................... 6 

2.1 INTRODUKTION ....................................................................................................................... 6 

2.2 METODANSATS ....................................................................................................................... 6 

2.3 METODVAL ............................................................................................................................. 7 

2.3.1 Reliabilitet ...................................................................................................................... 7 

2.3.2 Validitet........................................................................................................................... 8 

2.3.3 Operationalisering ......................................................................................................... 9 

3. TEORETISK REFERENSRAM .......................................................................................... 10 

3.1 LITTERATURÖVERSIKT ......................................................................................................... 10 

3.2 KREDITBEDÖMNINGSPROCESSEN ......................................................................................... 11 

3.3 SOCIALA NÄTVERK .............................................................................................................. 12 

3.4 FEM C-MODELL .................................................................................................................... 13 

3.4.1 Betalningsförmåga (Capacity) .................................................................................... 14 

3.4.2 Kapital (Capital) .......................................................................................................... 14 

3.4.3 Affärsklimat (Conditions) ............................................................................................ 14 

3.4.4 Personlighet (Character) ............................................................................................. 14 

3.4.5 Säkerhet (Collateral) ................................................................................................... 15 

3.5 RESURSBEROENDETEORIN ................................................................................................... 15 

4. EMPIRISK METOD .............................................................................................................. 17 

4.1 UNDERSÖKNINGENS METOD ................................................................................................ 17 

4.2 URVAL .................................................................................................................................. 17 

4.2.1 Urval av bank och stad ................................................................................................ 18 

4.2.2 Urval av respondenter ................................................................................................. 18 

4.3 DATAINSAMLING .................................................................................................................. 19 

4.3.1 Litteratursökning .......................................................................................................... 19 

4.3.2 Genomförande av intervjuer........................................................................................ 20 

4.4 ANALYSMETOD .................................................................................................................... 20 

4.5 HANDELSBANKEN – ÄNGELHOLM ....................................................................................... 21 

4.5.1 Kreditbedömningsprocessen ....................................................................................... 21 

4.5.2 Sociala Nätverket ......................................................................................................... 23 

4.6 HANDELSBANKEN I HÖGANÄS ............................................................................................. 24 

4.6.1 Kreditbedömningsprocessen ....................................................................................... 25 

4.6.2 Sociala Nätverket ......................................................................................................... 26 

4.7 HANDELSBANKEN I VARBERG ............................................................................................. 27 

4.7.1 Kreditbedömningsprocessen ....................................................................................... 27 

4.7.2 Sociala Nätverket ......................................................................................................... 29 

5 ANALYS OCH RESULTAT .................................................................................................. 32 

5.1 KREDITBEDÖMNING ............................................................................................................. 32 

5.2 SOCIALA NÄTVERK .............................................................................................................. 33 



                                                                                                                    

 

 
 

5.3 FEM C-MODELLEN ............................................................................................................... 36 

5.3.1 Personlighet .................................................................................................................. 36 

5.3.2 Betalningsförmåga ....................................................................................................... 37 

5.3.3 Affärsklimat .................................................................................................................. 37 

5.3.4 Kapital .......................................................................................................................... 38 

5.3.5 Säkerhet ........................................................................................................................ 38 

5.4 RESURSBEROENDETEORIN ................................................................................................... 38 

6. SLUTDISKUSSION ............................................................................................................... 40 

6.1 SLUTSATS ............................................................................................................................. 40 

6.2 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING ................................................................................. 41 

6.3 AVSLUTANDE DISKUSSION ................................................................................................... 41 

REFERENSER ............................................................................................................................ 43 

ELEKTRONISKA KÄLLOR ................................................................................................... 47 

BILAGA 1: INTERVJUGUIDE ............................................................................................... 48 



                                                                                                                    

 

1 
 

1. Inledning 

Vi inleder detta kapitel med en problembakgrund där vi redogör historiken kring ämnet. 

Sedan följer en problemdiskussion där vi vill ge en bredare förståelse av ämnet, samt komma 

in på studiens problem. Slutligen följer en problemformulering samt syfte.  

 

1.1 Problembakgrund 
 

I ett industriland består 90 % av företagen av SMEs (Baas & Schrooten, 2006). Davidsson, et 

al., (1996) skriver att det har gjorts en studie där det framgick att sju av tio arbetstillfällen 

skapades bland de mindre företagen under en tioårsperiod. SMEs har en livsviktig betydelse 

för bankerna, trots den höga kostnaden för informationsinsamling om deras kreditvärdighet 

(Lehmann & Neuberger, 2001). 

 

Att bankverksamhet sker lokalt är inget nytt. Redan på 1200 talet beviljades folk kredit lokalt 

via så kallade ”bancherius” som är personer som växlar pengar (Silver, 2001). Detta är 

huvudorsaken till uttrycket ”All bankverksamhet är lokal” (ibid.). Vissa hänvisar till 

”kyrktornsprincipen” som säger att all utlåning bör ske inom ett avstånd som är synbart från 

kyrktornet (ibid.). Bankernas kontinuerliga hantering av SMEs gör att de blir beroende av sin 

förmåga att bedöma företag i deras lokala miljö (Silver, 2001). 

 

”Utnyttjandet av det sociala nätverket är en av de mest välbevarade offentliga hemligheterna 

bakom kreditbedömningar inom bankvärlden. Detta är ett fenomen som alla erfarna bankmän 

känner till, men sällan diskuterar.” (s.168)  

– Silver (2003) 

 

Godlewski & Sanditov (2012) säger att sociala nätverk hjälper till att minska det sociala 

avståndet mellan aktörer på marknaden, där det råder stor lokal täthet. Detta leder till att man 

kan förbättra marknadseffektiviten, eftersom kortare socialt avstånd bidrar till bättre resurs – 

och informationsflöde. Den lokala tätheten bidrar till att det skapas ömsesidig tillit mellan 

långivare och låntagare och förbättrar det sociala kapitalet, som dessutom leder till större 

erfarenhet och bättre rykte hos långivaren. 
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Det finns begränsade studier som handlar om relationen mellan långivaren och företagaren. 

En studie som är gjord av Lehman och Neuberger (2001) säger att den sociala relationen 

mellan långivaren och låntagaren har en positiv inverkan på kredittillgängligheten och 

lånvillkoren. 

1.2 Problemdiskussion 
 

Tidigare forskning har fått fram att banklån är den viktigaste källan för att finansiera 

kapitalbehovet av SMEs, men att SMEs har rent generellt svårt att få sådana lån (Bruns, 2008). 

I Sverige har de flesta SMEs inga andra alternativ än att anta banker som sina finansiärer och 

är därmed beroende av dem. Inom bankvärlden anses SMEs vara viktiga kunder för att de 

bidrar till större vinster och är därför viktiga för banker (ibid).  

 

Tidiga empiriska forskningar har antytt att SMEs föredrar regelbunden och personlig kontakt 

med sina banker (Tyler and Stanley, 2001). Det finns en större sannolikhet att en kreditgivare 

förlänger ett kreditavtal om det existerar en tidigare relation mellan kreditgivaren och 

kredittagaren, i förening med den privata informationen från sådana relationer (Elyasiani & 

Goldberg 2004).  

 

Småföretag är ofta väldigt beroende av finansiella intermediärer, framför allt kommersiella 

banker, medan storföretagen erhåller sin kredit från de finansiella marknaderna (Berger & 

Udell, 1995). Bankmän i storstäder har ofta fler kunder vilket leder till att kredithanteringen 

blir mindre viktig och kundrelationen blir försummad, just på grund av att antalet kunder är 

för stort. Detta leder i sin tur till att kundrelationen i en småstad blir mycket viktig, eftersom 

banken har färre kunder (Svensson & Ulvenblad, 1994).  

 

Studier har visat att Vd:n väljer att ingå i breda sociala nätverk för att det ska gynna 

verksamheten (Silver, 2001). Silver (2001) säger även att antalet aktörer som ingår i ett socialt 

nätverk är viktigt, då för många aktörer leder till att nätverket blir mindre användbart och att 

få sig en bra överblick av nätverket, kommer att försvåras. På mindre orter har bankerna ofta 

en kännedom om de kreditsökande, genom personlig kännedom eller genom kontaktnätet, 

medan i storstäder blir ofta bankmännen kontaktade av helt okända personer (NUTEK, 1993). 
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Eriksson (2006) betonar vikten av förhållandet mellan banker och SMEs och säger att om 

samarbetet fungerar, får vi ett framtida samhälle med enastående tillväxt. Om det däremot inte 

skulle fungera kan vi få djupa finansiella kriser. Dynamiken i relationen kund och bank avgör 

vår framtid. 

1.3 Problemformulering  

 

Påverkar kreditbedömarens sociala nätverk kreditbeslutet i en småstad gentemot SME och i så 

fall på vilket/vilka sätt? 

1.4 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera om kreditbedömarens sociala nätverk 

påverkar kreditbeslutet i en småstad gentemot SME och i så fall på vilket/vilka sätt det 

påverkar beslutet. Vi vill dessutom försöka ge en djupare förståelse i ämnet. 

1.5 Definitioner 
 

SME 

 

SME är ett namn som används för mikro, små och medelstora företag som:  

 

- har färre än 250 anställda och 

- där den årliga omsättningen inte överstiger en summa av 50 miljoner euro 

- samt att balansomslutningen inte överstiger 43 miljoner euro per år 

(http://ec.europa.eu) 

 

Småstad 

 

Detta är ett begrepp utan enhetlig definition. Vi har valt att använda oss utav SLTF:s 

(Sveriges Lokaltrafik Förening) definition av en småstad, som säger att en småstad definieras 

som en tätort (tätort < 80 000 invånare) (http://www.svenskkollektivtrafik.se). 
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Kreditbedömare 

 

Kreditbedömare utgörs på den svenska kreditmarknaden av sparbanker, affärsbanker, 

finansieringsbolag, försäkringsbolag, hypoteksinstitut och myndigheter. Det vill säga, den part 

i avtalet som ger kredit (Broomé et al, 1998). 

 

Socialt nätverk 

 

Sociala nätverk är av privat, informell och social karaktär men kan även vara affärsmässiga 

och skiljer sig därför från kommersiella nätverk. Ett socialt nätverk byggs upp genom att 

knyta kontakter och skapa sociala relationer i den miljö man verkar i (NUTEK, 1993). 

 

1.6 Fortsatt disposition 
 

Kapitel 2: Vetenskaplig metod 

I detta kapitel motiverar vi vårt metodval, samt val av ansats. Vi förklarar även varför vi har 

valt det hermeneutiska synsättet. Innebörden av begreppen operationalisering, reliabilitet samt 

validitet kommer att klargöras i detta kapitel. 

 

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

Detta kapitel inleds med en litteraturöversikt som visar aktuell forskning inom vårt 

ämnesområde. Sedan presenteras de teorier som ligger till grund för vår undersökning. Vi 

kommer senare att använda oss utav denna teoretiska referensram vid analys av insamlad 

data. 

 

Kapitel 4: Empirisk metod 

I den empiriska metoden har vi inlett med att förklara vilka urval vi har gjort för att sedan 

kunna förklara tillvägagångsättet. Vidare har vi förklarat hur empirin har blivit behandlad 

inför analysen. Slutligen har vi redovisat de primärdata som vi har samlat in, genom våra 

intervjuer på Handelsbankens kontor. De insamlade data har presenterats stad för stad och där 

samma rubriker har använts för samtliga intervjustäder. 

 



                                                                                                                    

 

5 
 

Kapitel 5: Analys och resultat 

I detta kapitel kommer vi att börja med att sammanställa respondenternas svar. Vi kommer 

sedan att jämföra svaren för att lyfta fram likheter och olikheter. Slutligen kommer vi att 

analysera empirin som vi har samlat in från intervjuerna och sedan använda oss utav detta för 

att kunna dra egna slutsatser. 

 

Kapitel 6: Slutdiskussion 

Här kommer vi att koppla tillbaka till undersökningens syfte för att svara på vår 

problemställning. Vi kommer även att presentera vad vi har för förslag till fortsatt forskning 

inom området. 
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2. Vetenskaplig metod 

I detta kapitel motiverar vi vårt metodval, samt val av ansats. Vi förklarar även varför vi har 

valt det hermeneutiska synsättet. Innebörden av begreppen operationalisering, reliabilitet 

samt validitet kommer att klargöras i detta kapitel. 

 

2.1 Introduktion  
 

Jacobsen (2002) nämner ett begrepp som kallas för kunskapsteori som förklarar hur det är 

möjligt att tillägna sig kunskap om verkligheten. Han nämner även att det finns två olika 

synsätt att utgå ifrån, för att tillägna sig denna kunskap. Ett av dessa begrepp är positivism 

som säger att verkligheten kan studeras på ett objektivt sätt. Det positivisterna menar är att allt 

kan studeras empiriskt med hjälp av sinnesdata. Man ska kunna ställa hypoteser och få svar på 

dessa med hjälp av sinnesdatan (ibid.). Det hermeneutiska synsättet (förståelsebaserat synsätt) 

säger att det inte finns objektiv verklighet, utan bara olika bilder av verkligheten. Det finns 

inga generella lagar, utan allt måste förstås i sitt specifika sammanhang. Den stora skillnaden 

mellan dessa två synsätt är att hermeneutiken studerar det unika (ibid.). Om man knyter an till 

vår uppsats är vi heller inte ute efter att generalisera, utan vi ska undersöka en bank och på så 

sätt studera det unika. Vi ska inte testa några hypoteser utan istället har vi formulerat en 

problemställning som vi ska svara på, med hjälp av insamlad data, från intervjuer som vi ska 

utföra. Vi anser att det hermeneutiska synsättet är mest lämplig för vår uppsats. 

 

2.2 Metodansats 
 

”Från teori till empiri” beskriver strategin som vi kallar för deduktiv ansats (Jacobsen 2002).  

Detta innebär att man skapar sig förväntningar om något och sedan ser man om utfallet 

stämde överens med ens förväntningar (ibid.) Det förväntningarna kommer att bygga på är 

tidigare teorier. Den induktiva ansatsen är raka motsatsen, där man går ”från empiri till teori” 

(ibid.). I detta fall samlar man in all information, helt utan förväntningar. Teorierna formas 

sedan utifrån den information man har hittat. Det finns dock en tredje ansats som är en 

kombination av den deduktiva och induktiva ansatsen, nämligen den abduktiva ansatsen.  
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Först tolkas empirin utifrån tidigare forskning, i en abduktion, för att sedan kompletteras med 

nya iakttagelser (Alvesson & Sköldberg, 2008). Denna ansats blir tillämplig när man måste 

använda sig av både den induktiva och deduktiva ansatsen.  

 

Vi kommer, först och främst, i vår uppsats att utgå ifrån teori när vi ska samla in empiri. Vi 

kommer även att intervjua och på så sätt blir man mer öppensinnad och kan då komplettera 

med eventuella nya iakttagelser. Då lämpar sig den abduktiva ansatsen mest för oss. 

2.3 Metodval 
 

Den metod vi väljer att använda oss utav i vår uppsats styrs av den problemställning vi har, 

enligt Jacobsen (2002). Den typ av information som ska samlas in avgör om det är kvantitativt 

eller kvalitativt (ibid). Nyckelordet för denna ansats är öppenhet, där man lägger vikt på det 

unika. Det skapas en närhet mellan den som undersöks och den som undersöker. Flexibiliteten 

hos den kvalitativa ansatsen gör det möjligt att ändra problemställningen efter hand som man 

fått veta mer om ämnet (ibid.). Då vi kommer att gå ut och intervjua personer på 

handelsbanken, kommer öppenhet och närhet att spela en stor roll. Eftersom vi kommer att 

använda oss av en abduktiv ansats och utgå ifrån både empiri och teori är flexibilitet bra, då vi 

kanske kommer att behöva ändra problemställning under uppsatsen gång. 

 

Det finns dock nackdelar med denna metod. Den kvalitativa metoden kritiseras för att en viss 

undersökningseffekt kan skapas, vilket innebär att vi inte får ett uppriktigt svar utan får ett 

svar som respondenten tror att vi vill ha (ibid.). Detta kan undvikas genom att man har en viss 

distans mellan forskare och respondent, för att kunna få en verklighetsbild (ibid.)  

2.3.1 Reliabilitet 

 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, skriver Jacobsen (2002), vilket med andra ord betyder 

att undersökningen ska kunna göras om av en annan individ och ändå visa samma resultat.  

Man ska se till att säkerställa tillförlitligheten i respondentens svar, vilket ökar reliabiliteten. 

Oberoende av vem som gör mätningarna, ska de ge lika resultat (ibid.) 

 

När vi intervjuade använde vi oss utav en diktafon, och enligt Jacobsen (2002) är det mest 

ultimata att kunna gå tillbaka och se vad som har sagts, genom att spela in intervjun.  
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Med hjälp av diktafonen kunde vi då lyssna på intervjun om och om igen, för att kontrollera 

och säkerställa vad som sades under intervjun. På detta sätt säkerställdes tillförlitligheten och 

bidrog till en ökad reliabilitet. Alla våra intervjuer har varit så kallade besöksintervjuer och 

Jacobsen (2002) menar att det är den mest lämpade metoden för en intervju. Det skapar en 

mer personlig kontakt, menar han, och man kan lättare gå in på djupet hos den person man 

intervjuar.  

 

Jacobsen (2002) säger att många föredrar att genomföra intervjuer i ett mer naturligt 

sammanhang, som till exempel på undersökningsobjektens arbetsplats eller hemma hos dem. 

Detta pga. att människor kan ändra sitt beteende efter den omgivning de befinner sig i, dvs. 

det kan leda till en kontexteffekt. Tillförlitligheten och reliabiliteten kan då påverkas på ett 

negativt sätt (ibid.). Då vi åkte ut till respondenternas arbetsplats och valde att hålla 

intervjuerna i deras naturliga miljö, anser vi att vi borde ha minskat denna kontexteffekt. 

Reliabiliteten i vår undersökning ökade genom att vi valde att inte berätta vad det är vid 

forskar om, förrän i slutet av intervjun. Detta gjorde vi för att inte få svar utifrån vad 

respondenten tror att vi vill ha för svar och kunde därför undvika en oönskad 

undersökningseffekt. 

2.3.2 Validitet 

 

Jacobsen (2002) säger att validitet innebär att man mäter det man avser att mäta och handlar 

därmed om giltighet. När man använder sig av ett kvalitativt tillvägagångssätt är syftet att 

förstå och fördjupa sig i ett generellt fenomen (ibid.). Vidare menar Jacobsen (2002) att man 

kan till viss del dra generella slutsatser genom att jämföra resultatet med tidigare forskning. 

Hur enheterna har valts ut samt vilken teori undersökningen stödjer sig på, är vad den 

kvalitativa generaliseringens giltighet baseras på (ibid.).   

 

För att ytterligare stärka validiteten i undersökningen utförde vi bara personliga intervjuer. 

Anledningen till detta är att vi ville reducera risken att respondenten missuppfattar frågorna.  

 

Giltighet kan delas in i två delkomponenter: intern och extern giltighet. Intern giltighet 

innebär att man mäter det man vill mäta (Jacobsen, 2002). Kvalitativa uppsatser ger ofta en 

hög intern giltighet då de får fram den riktiga förståelsen hos ett ämne (ibid.). Extern giltighet 

innebär att ett utfall ska kunna gälla i andra sammanhang (ibid.).  
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Dock kan vår externa giltighet bli begränsad eftersom vi endast ska undersöka bankkontor 

inom samma bankkoncern.  

 

Inför vårt genomförande av intervjuer skulle vi först bestämma oss för vilka personer vi ska 

intervjua. Vi valde då att intervjua en kontorschef, en mellanchef och en vanlig anställd. Detta 

skapade en heterogen grupp och vi ville säkerställa att respondenternas svar inte beror på 

personliga preferenser utan beror på den kontext de verkar i när det gäller sociala nätverk. Vi 

ansåg att detta skulle stärka vår validitet i uppsatsen, men även vår reliabilitet. 

 

2.3.3 Operationalisering 

 

Jacobsen (2002) säger att ett abstrakt begrepp måste göras operativt eller mätbart. Vi måste 

komma fram till konkreta indikationer på dessa begrepp, eftersom sådana begrepp inte kan 

mätas direkt (ibid.) Man utgår i varje forskning från en problemställning, som kan vara 

oprecis och vag. Denna måste då konkretiseras och preciseras (ibid.). När vi utgår från vår 

egen problemställning: Påverkar kreditbedömarens sociala nätverk kreditbeslutet i en småstad 

gentemot SME och i så fall på vilket/vilka sätt? Här vill vi ha svar på en fråga som blir väldigt 

svår att mäta. Handfasta fenomen som t.ex. ålder och kön hade varit betydligt lättare att mäta 

(ibid.). För att då kunna konkretisera och mäta problemställningen måste vi använda oss av 

frågeformulär (ibid.) Här kommer vår intervjuguide in i bilden. Själva konstruktionen av 

intervjuguiden är vår operationalisering; där vi har fått inspiration från tidigare uppsatser och 

forskning. De delarna som vår operationalisering består av är: kreditbedömningsprocessen, 

fem C-modellen och sociala nätverk. 
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3. Teoretisk referensram 

Detta kapitel inleds med en litteraturöversikt som visar aktuell forskning inom vårt 

ämnesområde. Sedan presenteras de teorier som ligger till grund för vår undersökning. Vi 

kommer senare att använda oss utav denna teoretiska referensram vid analys av insamlad 

data. 

 

3.1 Litteraturöversikt 
 

Det är en stor ekonomisk risk att låna ut pengar och eftersom bankerna inte kan få all 

information, måste bankerna minimera riskerna så mycket som möjligt. Detta gör de delvis 

genom att skapa tillit till de sociala nätverken. Trovärdigheten hos informationen beror på hur 

mycket man litar på det sociala nätverket (Ferrary, 2003). Tolkningen av informationen man 

får från det sociala nätverket är mycket svår (ibid.). Svårigheten ligger i att tolka den rätt och 

lägga den i rätt kontext (ibid.). Med det sociala nätverket finns möjligheten att ta reda på 

information som kunden undanhåller (ibid.). 

 

Sociala nätverket är en grupp individer som jobbar med ekonomi frekvent. Det första som 

karaktäriserar ett socialt nätverk är informationen som berör medlemmarna och denna 

information cirkulerar väldigt snabbt och rykten är bildade inom gruppen (Ferrary, 2003). Det 

andra som karaktäriserar ett socialt nätverk är den starka solidariteten mellan medlemmarna i 

det sociala nätverket (ibid.). Någon som talar med en medlem från nätverket, talar indirekt 

med alla medlemmarna i nätverket (ibid.). 

 

En av anledningarna till varför banker inte vill finansiera SMEs är pga. ”misstron” till dem 

(De la Torre et al., 2010). Denna misstro har uppkommit pga. att det är svårt att fastställa 

SME:nas återbetalningsförmåga; om de har kapaciteten att kunna betala tillbaka lånet. En 

annan anledning är att företagen saknar villighet att betala tillbaka lånet, pga. moral hazard 

(ibid.). Lösningen till denna misstro är relationsutlåning (ibid.). Relationsutlåning kan 

förmildra problemet med misstro, för att den i första hand förlitar sig på mjuk information 

som samlas in av kreditbedömaren via direktkontakter med SME:na, deras ägare och chefer 

och via det lokala samhället som de verkar i (ibid.). 
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3.2 Kreditbedömningsprocessen 
 

Vid kreditbedömningar är det osäkerheten i kundens förmåga att kunna återbetala ett visst 

kreditbelopp som uppskattas (Dernroth, 1993). Det som påverkar betalningsförmågan är 

återbetalningsförmågan vid betalningsinställelse och allmänna förutsättningar för fortlevnad 

(ibid.). Forskning har strävat efter att skapa modeller för att kunna förutsäga risker för 

konkurs genom att använda vissa nyckeltal, såsom soliditet och kassaflöde (ibid.). 

Kreditgivaren måste ofta ta ställning till och bedöma hur stor finansiell risk ett företag kan 

utsätta sig för, utan att riskera konkurs vid en kreditgivning (Svedin, 1992). 

 

I första steget är det kreditansökan från kunden som mottas, beskriver Green (1997). 

Tjänstemannen bedömer då huruvida den är rimlig eller inte. Ett beslutsunderlag skickas till 

en högre instans för en noggrannare översikt, för att fastställa om ansökan blir godkänd eller 

inte (ibid.). Om nu krediten beviljas är det den första instansen som verkställer detta beslut, 

men vid höga belopp blandas flera instanser in i granskningen (ibid.). För att minimera 

eventuella kreditförluster är nästa steg att kreditbedömaren följer upp kreditmottagaren 

regelbundet. Minimera risken samt maximera avkastningen, ur bankens synvinkel, är de två 

målsättningarna med bedömningen (ibid.). 

 

Det finns två sorters risker som kreditgivaren utsätts för under kreditens livslängd och 

kreditbedömaren samlar under beredningsfasen in information för att kunna bedöma den risk 

som en kredit innebär (Broomé et al., 1995). Författarna beskriver dessa enligt följande:  

 

– Risk för att betalning ställs in – Det är den kreditsökandes framtida återbetalningsförmåga 

som denna risk är kopplad till. För att bilda sig en uppfattning om hur stor denna risk är, 

samlar kreditbedömaren in information om detta. Det är personen bakom företaget, affärsidén 

och siffermaterialet som denna information speciellt inriktar sig på (Broomé et al., 1995).  

– Risk vid betalningsinställelse – När en kredittagare inte kan fullfölja sina 

betalningsåtaganden uppstår denna situation. Vid sådana fall fokuserar man på de säkerheter 

som kredittagaren har (Broomé et al., 1995).  
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En kreditbedömning måste utföras innan ett kreditbeslut kan fattas (Andersson, 2001). En 

påverkande effekt på hur utfallet av kreditbedömningen kommer att bli beror på hur mycket 

information om kredittagaren som kreditbedömaren har, samt hur bankerna bearbetar den 

information man har (ibid.). Beroende på hur mycket och hur pålitlig information man har, 

kommer information som är bra bearbetad att leda till ett korrekt beslut (Berger & Udell, 

1995). 

 

3.3 Sociala Nätverk 
 

Det som karaktäriserar ett socialt nätverk är relationer av social och informell karaktär 

(NUTEK, 1993). Ett nätverk är oerhört viktigt av flera orsaker, menar Silver och Vegholm 

(2009). Till att börja med är ett socialt nätverk viktigt för att det leder till att de mest relevanta 

frågorna besvaras genom att det fungerar som en öppen kanal mellan företagen och politiken 

(ibid.). De lokala politikerna kan, för det andra, få legitimitet för företagen och tillhandahålla 

sitt stöd när behovet uppstår (ibid.). Slutligen, tillåts fler aktörer att öka kompetensnivån och 

engagera sig i den lokala och regionala utvecklingen genom att bredda nätverket (ibid.). 

Funktionella värdet av personal, service men också känslovärde och socialt värde är viktiga i 

bank-SME förhållandet (ibid.). Samspelsprocessen är influerad av organisationsstrukturen och 

av beteendeattityden och karaktären av de deltagande i relationen. De skriver också att de 

anställda måste hela tiden skaffa ny kunskap, då de behöver vara redo för olika 

kunskapsområden beroende på vilken kund man har hand om (ibid.). NUTEK (1993) skriver 

att i småstäder har de en bättre personkännedom och att det t.o.m. i vissa fall händer att 

kreditsökarens föräldrar och övriga släktingars historik påverkar kreditbeslutet.  

 

3.3.1 Sociala nätverk inom banksektorn 

 

Banker kan uppnå ett stort antal nöjda kunder och följaktligen få en större andel på den 

finansiella marknaden, genom att skapa starka relationer med kunderna (Silver & Vegholm, 

2009). Längden på bankrelationer är karaktäristiska för företag med komplexa långsiktiga 

relationer (ibid.). Vid just bankfinansiering vill ofta banker ha haft en långvarig kundrelation 

eftersom banken då har tidigare information om företaget (Berger & Udell, 1995). I deras 

studie finner de att bankerna ger lägre låneränta vid längre kundrelationer (ibid.) 
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Enligt en studie som är gjord av Adamson et al. (2003), förväntar sig SMEs att bankerna ska 

förstå deras speciella behov och att kunna erbjuda dem tjänster som tillfredsställer dessa 

behov (Silver & Vegholm, 2009). 

3.4 Fem C-modell 

 
Det finns fem grundläggande bedömningsfaktorer vid kreditgivning, enligt Altman och 

Saunders (1998). Kreditbedömningens ”fem C” är vad faktorerna kallas och definitionerna för 

dessa är följande:   

 

 Capital (kapital)  

 Capacity (betalningsförmåga)  

 Character (personlighet)  

 Collateral (säkerheter)  

 Conditions (affärsklimat).  

 

De viktigaste bedömningsfaktorerna enligt Svensson och Ulvenblad (1994) är affärsidén, 

företaget som helhet, personen bakom företaget, siffermaterialet samt säkerheterna. Däremot 

menar Hedelin & Sjöberg (1993) att affärsidé, kapitalstruktur, person och säkerhet är de 

viktigaste faktorerna. 

 

I dagsläget är fem C-modellen, enligt Silver (2003), en av de mest accepterade modellerna vid 

kreditgivningsprocessen. Det är en modell som är hårt fokuserad mot kvantifierbara mått 

vilket han anser är en nackdel med detta synsätt, eftersom det säger lite utifrån kvalitativa 

variabler (ibid.). O’leary (2011) säger att de fem C:na är urgamla men att de är lika relevanta 

idag som de alltid har varit, medan Dicamillo (2009) säger att de alltid har varit viktiga för att 

kunna finna potentiella kunder. Brody & Frank (1999) är också eniga om att de fem C:na är 

viktiga, genom att säga att de fem C:na är grunden till att kunna ta ett bra lånebeslut.  

 

Med stöd av de fakta ovan, valde vi därför att använda oss av fem C-modellen. 

Kreditbedömningsprocessen är även grundläggande i vår uppsats och det blir därför viktigt 

för oss att få reda på betydelsen av de fem C:na hos kreditbedömarna. 

 



                                                                                                                    

 

14 
 

3.4.1 Betalningsförmåga (Capacity)  

 

Tidpunkten för återbetalningen, bedöma kassaflödet från verksamheten, sannolikheten för 

framgångsrika återbetalningar av lånet, samt hur företagaren tänker betala tillbaka lånet är 

uppgifter som kreditbedömaren vill ha reda på (Altman & Saunders, 1998). De potentiella 

källorna för återbetalning vill kreditbedömaren också veta om (ibid.).  Den mest kritiska av de 

fem faktorerna är återbetalningsförmågan (ibid.).  

 

3.4.2 Kapital (Capital)  

 

Kapitalet ger en indikation på hur mycket personen har på spel ifall företaget skulle 

misslyckas, och dessa pengar har företagaren själv investerat (Altman & Saunders 1998). 

Innan man ber om finansiering förväntar sig kreditbedömare att personen har tagit personliga 

ekonomiska risker för att etablera verksamheten och har bidragit med sina egna tillgångar 

(ibid.).  

 

3.4.3 Affärsklimat (Conditions)  

 

För att förstå och kunna identifiera viktiga risker måste banken ofta ha hjälp från företagaren, 

att finna de primära hoten mot verksamheten (Altman & Saunders, 1998). Vad företagaren 

kommer att göra för att skydda företaget är något han/hon måste visa, samt varför han/hon är 

bekväm med närvaron av dessa risker. Lika viktigt som det är att förstå företagets finansiella 

profil, måste banken även kunna förstå drivkrafterna för företaget (Berger & Udell (1995). 

Det som är lika viktigt för banken som att förstå företagets finansiella profil är att banken 

kommer att behöva förstå drivkrafterna för företaget (ibid.). De sociala kontakterna och 

personliga interaktionerna gör detta möjligt (ibid.).  

 

3.4.4 Personlighet (Character)  

 

Potentiella kreditgivare eller investerare kommer att få ett intryck om företagarens 

personlighet (Altman & Saunders, 1998). Om det är tillräckligt trovärdigt att personen bakom 

företaget kommer att återbetala lån eller generera en avkastning på investerat kapital, gör 

kreditgivaren en subjektiv bedömning utav (ibid.). Man kommer att se över 

utbildningsbakgrund och erfarenhet inom näringslivet och i branschen (ibid.).  
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Erfarenhet av eventuella tidigare anställningar kommer att beaktas och även kvalitén på 

referenserna och bakgrunden (ibid.). I en småstad gäller ”alla känner alla” och det 

förekommer en stor personkännedom förklarar Hedelin och Sjöberg (1993) och Svensson och 

Ulvenblad (1994). För att skaffa sig information om personen bakom företaget kan 

kreditbedömaren utnyttja sitt sociala nätverk i staden (ibid.), vilket Ferrary (2003) också 

håller med om. Chansen är stor att något negativt som den kreditsökande skulle försöka dölja 

om sig själv kommer att komma fram via det sociala nätverket, menar Johanisson (1996). 

Petersen och Rajan (1994) menar att en stark relation med kreditbedömaren ökar chansen till 

beviljat lån för SME, eftersom de har undersökt värdet av personliga relationer när det gäller 

kreditgivning. 

3.4.5 Säkerhet (Collateral)  

 

Det värde som företagets säkerheter har, får inte understiga lånebeloppet enligt banken 

(Altman & Saunders, 1998). Säkerheten i företaget fungerar som en andra källa för 

återbetalning av lånet och detta är anledningen till varför banken är intresserad av det (ibid.).  

Banken vill vara säker på att de kommer att kunna ta tillbaka sitt lån genom att sälja av 

säkerheterna och använda intäkterna för att betala av lånet, om företaget inte kan generera 

tillräckligt kassaflöde för att betala tillbaka lånet någon gång i framtiden (ibid.). Lägre räntor 

erbjuds till företag av kreditbedömare i små banker, där man haft en längre relation (Berger 

och Udell, 1995). Då är man även mindre benägen att kräva säkerheter (ibid.). Effekten av 

säkerheter för storbankerna är dubbelt så stor som effekten för små banker, finner Cole et al. 

(2004) i sin studie. 

 

3.5 Resursberoendeteorin  
 

Resursberoendeteorin söker att förklara en organisations beteende i termer av vad de gör för 

de kritiska källorna som företaget är beroende utav (Pfeffer & Salancik, 1978). En viktig 

förutsättning i teorin är att organisationerna, i en större utsträckning, alltid har kontakt med 

andra personer i miljön där resurser utbyts mellan varandra (ibid.). Detta skapar 

resursberoende och teorin säger att ett företags överlevnad och framgångar förlitar sig på dess 

förmåga att länka företaget med företagets externa miljö (ibid.).  



                                                                                                                    

 

16 
 

På grund av detta säger teorin att företaget borde sträva efter att inleda och kontrollera sina 

begränsade och värdefulla resurser som är viktiga för företagets överlevnad, vilket leder till en 

effektiv organisation (ibid).  

 

Resursberoendeteorin har sitt ursprung från öppnasystemteorin och denna teori visar en 

teoretisk synvinkel, som framhäver att organisationer samverkar och influeras av miljön där 

företaget verkar i (Katz & Kahn, 1966; Thompson, 1967). Det var Ludwig von Bertanlanfly 

som skapade öppnasystemteorin och han framhäver idén att riktiga system är öppna till sin 

miljö och samverkar med miljön, vilket resulterar i ständiga förändringar (Bertanlanfly, 

1950).  

 

En annan faktor från miljön är att den ger resurser som möjliggör att organisationer kvarstår 

och har möjligheter att utvecklas över tid, men detta gör att organisationen blir beroende av 

andra för att få dessa resurser (Thompson, 1967). Företagets förmåga att se begränsningarna i 

sina resursers miljö är en nyckel i resursberoendeteorin, för att detta visar värdet av analysen 

och förståelse för hur makten är uppdelad i organisationen och runt om organisationen (ibid.). 

Blau (1964) och Emerson (1962) skriver att teorin fokuserar också på sociala relationer och 

betonar att det behövs någon form av ömsesidigt beroende, för att utöva inflytande. 

 

Denna teori anser vi passar bra in i vår uppsats. Anledningen till detta är att det sociala 

nätverket är väldigt viktigt för bankerna. Det sociala nätverket ger en unik sort av information 

till bankerna som de inte kan få genom till exempel årsredovisningar eller 

kreditupplysningsföretag. Bankernas sociala nätverk stärker företaget eftersom de kan få 

information genom det sociala nätverket, som möjliggör att de kan undvika ett dåligt 

kreditbeslut. Informationen som de får från det sociala nätverket måste de dock värdera, då 

det finns begränsningar. Informationen som de får från det sociala nätverket kan vara felaktig 

och därför måste bankerna veta vilka källor som är pålitliga.  
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4. Empirisk metod 

I den empiriska metoden har vi inlett med att förklara vilka urval vi har gjort för att sedan 

kunna förklara tillvägagångsättet. Vidare har vi förklarat hur empirin har blivit behandlad 

inför analysen. Slutligen har vi redovisat de primärdata som vi har samlat in genom våra 

intervjuer på Handelsbankens kontor. De insamlade data har presenterats stad för stad och 

där samma rubriker har använts för samtliga intervjustäder.  

 

4.1 Undersökningens metod 
 

I det initiala stadiet av uppsatsen började vi med att undersöka sekundärdata, som bestod av 

litteratur och vetenskapliga artiklar. Vi har samlat in våra primärdata genom personliga 

intervjuer, eftersom vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats.  

 

Vi hade alternativt kunnat använda ett kvantitativt tillvägagångssätt och då hade vi samlat in 

våra primärdata genom enkätundersökningar. Fördelen med en kvantitativ metod hade varit 

att vi hade kunnat generalisera vårt resultat och observerat ett större antal respondenter. En 

kvalitativ metod var dock mest lämplig för vår uppsats, eftersom vi behövde respondentens 

personliga åsikter och funderingar. Dessutom kändes det som att sociala nätverks inverkan på 

kreditbeslut är ett djupgående ämne, som inte kan undersökas med hjälp av enkäter.  

 

Personliga intervjuer låg till grund för vår datainsamlingsmetod och eftersom målet var att 

skapa en djupare förståelse om ämnet, kändes den kvalitativa metoden som ett självklart val. 

 

4.2 Urval 
 

Vi var tvungna att göra ett urval, eftersom vi inte kunde intervjua samtliga kreditbedömare. 

Det är viktigt att det finns en genomtänkt strategi till hur urvalet ska ske, i urvalsprocesser 

(Bryman & Bell, 2005). 
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4.2.1 Urval av bank och stad 

 

Vi använde oss utav ett par urvalskriterier när vi skulle välja bank och stad. Vi valde att göra 

en intensiv undersökning, där vår problemformulering var formulerad på individbasis och vi 

bestämde oss för att enbart undersöka en bank i respektive stad. 

 

Handelsbanken blev vårt val av bank, eftersom de hade år 2010, 23 % marknadsandelar i 

utlåning till företag i Sverige. Detta var den högsta marknadsandelen, eftersom Nordea hade 

17 % och SEB endast 13 % (Swedbanksårsredovisning, 2010).  

 

Då vår forskning gick ut på att undersöka en småstad valde vi att använda oss utav SLTF:s 

(Sveriges Lokaltrafik Förenings) definition av en småstad, som säger att en småstad definieras 

som en tätort (tätort < 80 000 invånare) (http://www.svenskkollektivtrafik.se). Eftersom vi 

ansåg att enbart en småstad hade gett oss för lite information till vår undersökning, valde vi 

tre småstäder. Dessa tre städer är, Höganäs med 24 670 invånare (www.scb.se, 2011-12-08), 

Varberg med 58 576 (www.scb.se, 2011-12-08) och Ängelholm med 39 626 (www.scb.se, 

2011-12-08). 

 

4.2.2 Urval av respondenter 

 

Holme och Solvang (1991) säger att det är avgörande om man skulle få tag på ”fel” personer i 

sitt urval. Undersökningen kan bli helt värdelös i förhållande till den utgångspunkt studien 

hade från början. Den person som väljs ut för att intervjuas ska också ha rikligt med kunskap 

om ämnet som ska undersökas (ibid.).  

 

Eftersom vi hade begränsat oss på individbasis ville vi fånga kreditbedömarens faktiska 

beteende från kreditbedömningsprocessen. Kriteriet var att respondenten har stor erfarenhet 

inom kreditbedömning, för att kunna få fram detta beteende. Vårt kriterium blev att personen 

ska ha arbetat med kreditbedömning i minst 5 år. På detta sätt har personen haft möjlighet att 

bygga upp ett socialt nätverk.  

 

 

 

http://www.svenskkollektivtrafik.se/
http://www.scb.se/
http://www.scb.se/
http://www.scb.se/
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Vid bestämmandet av vilka personer vi skulle intervjua valde vi en person som låg högst upp i 

hierarkin, i vårt fall en ställföreträdande chef, en mellanchef i form av en 

företagsmarknadschef, samt en vanlig kreditbedömare som i vårt fall blev en 

företagsrådgivare. Ju högre upp man kommer i hierarkin desto större socialt nätverk har man, 

och därför ville vi se hur en större avsaknad av sociala nätverk och vice versa påverkar 

kreditbedömningen. 

 

4.3 Datainsamling 
 

Två olika kategorier kan användas vid en undersökning; primär- och sekundärdata (Holme & 

Solvang, 1991).  

 

Vår insamling av primärdata gjordes genom våra tre personliga besöksintervjuer. Den mest 

lämpade metoden att göra en intervju på är via besöksintervjuer, enligt Jacobsen (2002). Det 

skapas en mer personlig kontakt och man kan lättare gå in på djupet hos intervjupersonen 

(ibid.) Med en öppen dialog mellan oss och den intervjuade, som ett mål för våra intervjuer, 

ville vi bygga upp ett förtroende med intervjupersonerna och därmed få mer ärliga svar. 

 

Inledningsvis, var det tänkt att vi endast skulle ha en intervju men då ytterligare en intervju 

skulle stärka vår reliabilitet valde vi då två. Det blev slutligen tre intervjuer eftersom en av 

respondenterna ville vara anonym och detta hade påverkat vår reliabilitet på ett negativt sätt; 

man ska kunna få samma information om en annan person hade velat göra en likadan 

forskning som vi har gjort.  

 

4.3.1 Litteratursökning 

 

Sekundärdata är till exempel information från internet, litteratur eller vetenskapliga artiklar 

och är data som är insamlade av andra personer än forskaren (Jacobsen, 2002). Insamlingen 

av våra sekundärdata i form av litteratur sökte vi fram, på högskolebiblioteket. När vi letade 

efter vetenskapliga artiklar använde vi högskolebibliotekets hemsida och sökte igenom 

samtliga databaser, via verktyget summon.  
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4.3.2 Genomförande av intervjuer 

 

De personliga intervjuerna vi hade varade i cirka 40 minuter vardera och vi fick väldigt 

utförliga svar på nästan samtliga frågor. Vi använde oss av en diktafon, som hjälpmedel, för 

att säkerställa att vi inte gick miste om betydelsefull information. Fördelen med att använda 

bandspelare är att vi kan inskränka anteckningarna, menar Jacobsen (2002), samt upprätthålla 

en mer naturlig samtalskontakt med den vi intervjuar. Det får helt enkelt intervjun att flyta på 

lättare.  

 

Vi lät inte respondenterna ta del av vår problemformulering i förväg, inför våra intervjuer. 

Anledningen var att vi ville ha spontana svar från våra respondenter om hur de går tillväga vid 

kreditbedömningen.  

 

En intervju kan vara mer eller mindre öppen, skriver Jacobsen (2002). Till en viss grad är den 

öppna intervjun förstrukturerad, med hjälp av en lista med ämnen som ska tas upp (ibid.). Vår 

intervjuteknik var en blandning av förstruktur men samtidigt öppen, en så kallad 

”semistrukturerad” teknik. Vi kunde på det sättet ha en öppen intervju som flyter på naturligt 

och samtidigt få mer djupa och uttömmande svar (ibid.). För att kunna besvara studiens 

problem och syfte använde vi oss, under intervjuerna, av en intervjuguide som vi byggde upp 

utifrån teorin (ibid.).  

 

4.4 Analysmetod 
 

Vi använde oss av en diktafon vid genomförandet av intervjuerna och för att säkerställa 

trovärdigheten renskrev vi intervjuerna, ord för ord. Detta garanterar att ingen information 

försvinner och risk för egna tolkningar uteblir som i annat fall lätt kan leda till förändringar i 

det ursprungliga syftet, menar Jacobsen (2002).  

 

Svaren i empiridelen sammanställde vi efter olika kategorier som vi skapat utifrån vår 

insamlade data. Detta för att få en struktur över vårt intervjuunderlag. Kategorierna ska ha sin 

grund i data, säger Jacobsen (2002). Upplägget som vi har använt oss av i empirin och 

analysen följer inte helt, men till en stor del, upplägget i den teoretiska referensramen. Genom 

att presentera varje respondents svar enskilt, i empirin, ger en bättre överblick. 
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Slutligen efter att ha sammanfattat och kategoriserat intervjuunderlaget var det dags att se 

vilka samband och slutsatser som kommit fram under datainsamlingen.  

 

4.5 Handelsbanken – Ängelholm 

 
På handelsbanken i Ängelholm intervjuade vi respondenten N som ville vara anonym. 

Eftersom respondenten N inte ville nämnas vid namn i uppsatsen kommer vi inte att 

presentera någon personlig information om denna person, mer än att han har jobbat med 

kreditgivning gentemot företag. 

 

4.5.1 Kreditbedömningsprocessen 

 
Handelsbanken använder sig inte utav någon standardmall utan det varierar från kund till 

kund, då varje kund är unik på sitt sätt. Kunden lämnar in en ansökan och därefter försöker 

banken att verifiera uppgifterna som kunden har lämnat. Sedan tar de ett beslut om hur stort 

kreditbelopp de kan bevilja till denna kund, där det är olika instanser som tar detta beslut. Det 

belopp som kunden ansöker om spelar också en stor roll vid bedömningen. Slutligen 

bestämmer banken om kunden måste lämna en säkerhet, ifall han inte kan återbetala lånet och 

efter det fattas ett beslut om de ska låna ut eller inte.  

 

De använder sig av samma kreditmall för hela koncernen och mallen är väldigt fördjupad för 

företagskrediter. För privatkunder finns det dock en förenklad mall, då det är oftast bolån för 

privatpersoner. 

 

Vid låneansökan från kunder utan någon historisk information är det väldigt osäkert för 

banken, då de inte har någon information om kunden. Indirekt är det negativt för kunden om 

banken inte har någon kännedom om denne. Kännedom och tidigare information väger väldigt 

tungt hos banken, för att de vill veta vilken betalningsmoral som kunden har. 

 
Svaret vi fick till frågan, vilka källor anser ni är viktigast för att samla information som ska 

ligga till grund för kreditbeslutet till ett företag, blev årsredovisningar, historiska siffror och 

bokslutet. De kontrollerar hur företaget har skött sig och att det inte finns några 

betalningsanmärkningar.  
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I vissa fall kontaktar de företagets revisor för att få reda på mer information. De företag som 

är typiska för en viss bransch kan de ”benchmarka” för att ta reda på om de är bättre än snittet 

i branschen. 

 

Informationen som de får, bekräftas på många olika sätt. De reviderade årsredovisningarna är 

gjorda av oberoende revisorer vilket gör att banken kan förlita sig på dem. De åker också ut 

till kunden för att se om det är ordning och reda i företaget och om det är rationellt skött. 

 

Vid frågan om vilka källor de anser är viktigast vid kreditbedömningen till ett företag, svarade 

respondenten N att det är en väldigt svår fråga. Om man kollar på årsredovisningen och man 

vet vem revisorn är och dessutom har ett förtroende för denna revisor, då litar man mycket på 

siffrorna. Om man inte känner revisorn, börjar man istället med att undersöka det sociala 

nätverket. De kan då höra av sig till andra kontor, inom koncernen, och se om de har hört talas 

om detta bolag som söker krediten eller om de känner någon annan som kan ha upplysningar 

om bolaget som söker krediten. Kreditupplysningsföretag använder de sig mycket utav, bara 

för att kontrollera hur företagen har skött sina betalningar historiskt och för att ”benchmarka” 

branscherna. Skulle det dyka upp något som gör de lite misstänksamma till antingen 

årsredovisningen eller kreditupplysningsbolaget, blir det sociala nätverket och 

bankorganisationen väldigt viktiga. Det de använder mest löpande är årsredovisning och 

kreditupplysningsföretag, men i slutändan kan det faktiskt vara det sociala nätverket eller 

bankorganisationen som är den viktigaste faktorn. Om han var tvungen att välja, hade han 

dock valt årsredovisningar och kreditupplysningsföretag. 

 

Vi bad N att rangordna vilken variabel, från fem C-modellen, som han ansåg vara viktigast 

inför kreditbeslutet, där ett är viktigast. Här var det återigen väldigt svårt men om han var 

tvungen att välja, valde han betalningsförmågan som nr ett, personligheten som nr två, kapital 

som nr tre, säkerhet som nr fyra och affärsklimat som nr fem. Han berättade hur han tänkte 

och motiverade valen.  

 

Betalningsförmågan var viktigast för om kunden inte har någon betalningsförmåga, då kan 

man inte bevilja krediten och därför ansåg N att betalningsförmågan är den mest 

grundläggande bedömningsfaktorn. I företaget ska det finnas ett stort kassaflöde, vilket är 

grunden till att man har en bra betalningsförmåga. Det kan också vara intressant att se vilka 

riskbufferter som finns i företaget.  
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Detta är dock bara intressant om det finns en risk att kassaflödet minskar i företaget. Om det 

finns ett litet kapitalflöde så vill banken att låntagaren sätter in en riskbuffert.  

 

Säkerheten är sekundär, eftersom de måste ha en mycket stark tro på att den här låntagaren 

har en förmåga att återbetala den här krediten. Säkerheten blir endast aktuell om låntagaren 

inte kommer att ha möjligt att återbetala lånet. Har kreditbedömaren gjort sitt jobb och tagit 

rätt beslut, ska man inte behöva bekymra sig över någon säkerhet. Personlighet handlar om 

kundens betalningsmoral och den är väldigt viktig säger N. Man vill se t.ex. se om låntagaren 

gör allt i sin makt för att ordna allting, vid en svår situation eller om han bara ger upp. 

Affärsklimatet handlar om konjunkturer; dvs. om det råder en högkonjunktur eller en 

lågkonjunktur vilket spelar stor roll vid bedömningen. Betalningsförmågan är den mest 

grundläggande bedömningsfaktorn. Om banken inte anser att kunden har någon 

betalningsförmåga får kunden ett avslag på kreditansökan. N tillägger dock att affärsklimat 

och personlighet är väldigt viktiga, dem också. 

 

4.5.2 Sociala Nätverket 

 
Om banken vill ha nöjda kunder måste de ha ett socialt samband med kunden. Svårigheten där 

är att inte bli för god vän med kunden. För att om det skulle börja strula med affärerna kan det 

bli svårt att vidta åtgärder, som de vanligtvis hade gjort om de hade en affärsmässig relation 

med kunden. Hur djup relationen är varierar från kund till kund. Det kan inträffa att det finns 

negativa sidor vid starka kundrelationer och är inte ovanligt heller.  

 

I deras organisation använder de sig av kyrktornsprincipen som säger att de inte ska låna ut 

pengar om de inte kan se verksamheten ifrån stadens kyrktorn. Denna princip använder de för 

att ha lokal kännedom om företaget och om de då känner att det är något som inte stämmer 

rätt till i detta företag, är det enklare att neka dem kredit. Denna information får de ofta genom 

nätverket som de har i orten och det är jätteviktigt.  

 

Han anser att alla kontakter på marknaden är viktiga. Kontakterna kan variera och det kan 

t.ex. vara en kontakt som de har känt sen tidigare, som ger information som kan vara mycket 

nyttig. De kan få information som de inte efterfrågar utan som bara dyker upp i ett 

sammanhang.  
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De använder det sociala nätverket i olika sammankomster och där ”snappar” man upp 

information. Aktivt kan de, i en kreditgivningsprocess, ta kontakt med någon som de tror har 

kännedom om låntagaren. De pratar med folk i olika branscher, t.ex. om det börjar bli ont om 

jobb i transportbranschen och om lastbilar står hemma istället för att vara ute och köra på 

vägarna. Detta kan vara viktigt, menar N, för om det är en period då det är låg aktivitet i en 

bransch och de samtidigt får in en låneansökan från ett företag inom samma bransch, då tittar 

de på företagets siffror. Om siffrorna endast ser dugliga ut, kan de kontakta andra företag 

inom samma bransch för att få reda på deras syn om framtiden i branschen. Den information 

de får kan avgöra om företaget får en kredit eller inte. 

 

De negativa sidorna som kan förekomma med sociala nätverk är, om de har missbedömt en 

person. De kan ha fått uppfattningen av att en källa ur det sociala nätverket är rationell, 

klartänkande och klok etc. Om de då utgår ifrån att denna källa är trovärdig kan de göra en 

missbedömning utifrån den information som källan har angett, vilket kommer att leda till ett 

felaktigt kreditbeslut. 

 

Respondenten har tidigare jobbat i Helsingborg och vi undrade om det var en stor skillnad på 

användandet av det sociala nätverket i en småstad, jämfört med en storstad. Han svarade att 

det var en väldigt stor skillnad och det ska vi ha klart för oss. Han förklarade att de oftast inte 

har den personliga kopplingen med kunderna i större städer, som de har i en småstad. 

Anledningen till detta är att personalen byts ut oftare i större städer än vad det gör på 

landsorten, där man är mer acklimatiserad och inte lika flyttbenägen. Detta gör att man får en 

helt annan anknytning till kunderna på landsorten än vad man får på bankkontoren i 

storstäderna. I en småstad lägger man större vikt på relationen än vad man gör i en storstad 

och används mer vid kreditbedömningen. I storstäder förhåller man sig mer anonym till 

kunderna och där vårdar man siffrorna mer och fäller därefter utslaget, säger N. 

 

4.6 Handelsbanken i Höganäs 
 

På Handelsbanken i Höganäs intervjuade vi respondenten, Anna Jugås. Hon är 34 år gammal 

och jobbar som företagsrådgivare. Hon har jobbat tolv år inom handelsbanken, varav 6 år som 

företagsrådgivare.  
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4.6.1 Kreditbedömningsprocessen 

 

Inledningsvis, försöker man först och främst att boka ett möte med kunden för att bilda sig en 

uppfattning om vem man träffar och vad det handlar om. Man kan förbereda sig innan mötet 

för att vara ”påläst”, genom att t.ex. kontrollera kundens årsredovisning. I samband med mötet 

kan man begära en del dokument, som t.ex. preliminära årsredovisningar. Därefter bedömer 

man kundens återbetalningsförmåga, för att se vilka risker det finns för att det ska uppstå 

ekonomiska problem hos kunden. Om dessa problem uppstår, vill man se hur kunden kommer 

att hantera dessa problem. Slutligen tar man ett kreditbeslut.  

 

De använder sig inte av någon speciell kreditmall, eftersom de inte har några färdiga mallar. 

Det de gör är att följa vissa riktlinjer och det är upp till kreditbedömaren vad han/hon ska ta 

för kreditbeslut. 

 

Respondenten säger att det blir betydligt svårare att ta ett kreditbeslut när kunder utan någon 

historisk information söker lån. De får helt och hållet förlita sig på sin sakkunskap och den 

information de kan få tag på och sedan försöka ta ett så korrekt beslut som möjligt.  

 

När vi ställde frågan, på vilket sätt de får information om ett företag, svarade respondenten 

med att det finns en hel del aktiebolag och då finns det mycket officiell information. Den 

informationen kan man då hämta från företagets egen hemsida. Man kan även hämta 

information via kreditupplysningar, samt årsredovisningar. Om kunden redan har ett konto 

hos handelsbanken, har man redan intern information som man kan utgå ifrån. När man ska 

bedöma personen/personerna bakom företaget är det känsla man går på, och om man känner 

personen sen innan gör man sin bedömning utifrån hur duktig och seriös personen är. För att 

kontrollera att informationen stämmer, gör man en rimlighetsbedömning; dvs. en prognos för 

att se om informationen stämmer. 

 

När vi ställde respondenten frågan, om olika kreditgivare anser att vissa faktorer är viktigare 

än andra, från fall till fall, svarade hon ja. Kreditbedömningarna kan skilja sig åt ganska 

mycket, mellan olika kreditgivare.  
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4.6.2 Sociala Nätverket 

 

När vi kom in på sociala nätverket, sa respondenten att detta kan variera beroende på hur 

kreditbedömarna är som personer. Hon själv har jobbat på samma kontor i åtta år och anser att 

hon känner sina kunder väl, vid det här laget. Det blir till en viss mån socialt, säger hon, då 

hon även bor i Höganäs och kan då stöta på någon kund när hon är i affären och handlar t.ex.  

Då det råder sträng sekretess får man inte diskutera en kund med en annan kund och man 

skulle heller aldrig fråga en annan kund att uppge information om en annan kund. Om 

respondenten skulle höra någonting kommer hon att ta till sig det, dock utgår hon först och 

främst från förstahandsinformation, från kunden. Det har förekommit negativa sidor på grund 

av för starka relationer, svarar respondenten. Har man en stark relation, kan det vara jobbigt 

när det inte går bra för kunden.  

 

Respondenten säger att de utnyttjar framförallt sina sociala nätverk, för att få nya kunder. 

Man försöker att representera handelsbanken även privat och därför kan det hända att när man 

träffar någon privat, att man nämner att man jobbar för handelsbanken, säger respondenten. 

Man försöker uppmana nya kunder att kontakta dem, och snappar man upp signaler om att 

människor inte är nöjda med sina nuvarande banker, kan de alltid boka ett möte med 

handelsbanken. 

 

Det sociala nätverket har inte stor betydelse för respondentens del. Dock har kontorschefens 

sociala nätverk en viss betydelse, ansåg hon. Man kan ha lättare att säga ja till vissa för att de 

har en betydelse, men de tar i slutändan aldrig några dåliga kreditbeslut, säger Anna. Genom 

att knyta sociala kontakter kan man få användbar information, som t.ex. företag som letar 

efter en ny bank. Det handlar mycket om nya kunder. Man får inte värdefull information för 

kreditärenden genom att knyta sociala kontakter till aktören i staden, tycke respondenten. Det 

är som sagt förstahandsinformationen som är viktigast. Att knyta sociala kontakter är viktigast 

i det initiala stadiet, därefter beror det helt och hållet på kundinformation och bedömningen, 

svarar respondenten. Vår respondent deltog inte i någon förening, men dock är kontorschefen 

aktiv i företagsföreningar och rotary till exempel. Hon påpekade även att de flesta anställda är 

från Höganäs och de har kanske barn som tillhör någon fotbollsförening bl.a.  
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De negativa sidorna av att använda sig utav ett socialt nätverk kan påverka i det initiala 

stadiet, där det gäller att snappa upp signaler om nya kunder. I nästa steg har det sociala 

nätverket inte stor betydelse, tyckte hon. När man även bor på orten försöker man begränsa 

vilka kunder man har och då vill man inte ha kunder som man känner väl privat. Det kan bli 

jobbigt att ta ett svårt beslut, eftersom man då känner personen. I slutändan har det sociala 

nätverket inte stor betydelse för själva bedömningen utan mer för kundrelationen, tycker 

respondenten.  

 

Respondenten har haft en tidigare anställning på ett av handelsbankens kontor i Helsingborg 

och när vi frågade om hon märkte av någon skillnad vid användandet av det sociala nätverket, 

tyckte hon att det var lättare att få ett bra socialt nätverk i en mindre stad och att man får det 

mer naturligt. 

 

Avslutningsvis, påpekar hon att tankarna kring det sociala nätverket påverkar i det initiala 

stadiet, vilket är hennes egen uppfattning. Det kan vara otroligt stor skillnad gentemot hur 

starkt kontorschefens sociala nätverk är. Det sociala nätverket ligger oftast på kontorschefs 

nivå, eftersom det är de som visar sig ute väldigt mycket. De andra anställda gör det på sin 

nivå, säger hon. 

 

4.7 Handelsbanken i Varberg 
 

På Handelsbanken i Varberg intervjuade vi respondenten, Annika Löfberg. Hon är 44 år och 

jobbar som ställföreträdande kontorschef i Varberg. Hon har jobbat 17 år som kreditgivare. 

 

4.7.1 Kreditbedömningsprocessen 

 

Det primära i kreditbedömningsprocessen är återbetalningsförmågan; en bedömningsfaktor 

som de främst kontrollerar och som är kärnan i bedömningsprocessen. Det spelar ingen roll 

hur stor säkerhet företaget lämnar om de inte har någon återbetalningsförmåga.  

 

De använder sig av en speciell kreditmall och innan de tar ett beslut tittar de på 

återbetalningsförmågan och sätter en ”rating” på kredittagaren. Det gör de på både företag och 

privatpersoner. Denna modell används av hela koncernen. 
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När det kommer till företag utan historisk information, behöver kunden lämna andra 

referenser vilket leder till att banken har svårt att få förtroende för företaget som söker kredit. 

De vill vara komfortabla med sitt kreditbeslut och finns det ingen historik är det svårt att 

bedöma om företaget är trovärdigt. Banken måste vara försiktig i dessa fall, för att det 

kreditsökande företaget kan försöka vilseleda dem, genom att lämna felaktiga uppgifter.  

 

De får information om det kreditsökande företaget på många olika sätt. De granskar bokslut 

och inhämtar uppgifter från kreditupplysningsföretag, som kan ha äldre information om 

företaget; dvs. om företaget har fått betalningsförelägganden eller om de är sena med skatt, till 

exempel. På detta vis får de information om företagets historik. Det viktigaste för banken är 

dock att bedöma företagets framtid, för då kan de värdera företagets återbetalningsförmåga. 

Det är viktigt för banken att kunden kan återbetala krediten, därför vill de gärna se prognoser 

för innevarande år och se hur det ser ut i resultaträkningen och balansräkningen i detta nu. 

Därefter blickar de framåt och kontrollerar hur budgeten ser ut för år 2013, år 2014 etc. De ser 

också på omvärldsfaktorer, dvs. om ett företag ska etablera sig någonstans där personer ofta 

lämnar orten. Detta är viktigt att veta och ta hänsyn till. Många faktorer är viktiga för att 

bedöma personen bakom företaget. De behöver kontrollera att historiken som låntagaren har 

är sann. De behöver bedöma hur trovärdig den framtid är som företaget presenterar, och vad 

de får för känsla för företaget.  

 

När vi kom in på hur de kontrollerar all information som de får in, säger Annika att inte all 

information går att verifiera. De gör en rimlighetsbedömning där de ser till att informationen 

känns rimlig och trolig, samt varför den känns trolig. Hon tror att grunden till 

bedömningsprocessen är samma för alla banker, men vissa banker har utformat kreditmallen 

på olika sätt.  

 

Vid frågan om vilka källor som är viktigast inför ett kreditbeslut till ett företag, svarade 

Annika att årsredovisningar och kreditupplysningsföretag ger information om historik. Hon 

ansåg att måste man ta reda på hur företagets framtid ser ut för att kunna bedöma 

återbetalningsförmågan. Därför tyckte hon att budget och prognos är de viktigaste källorna för 

att få reda på framtiden kommer att se ut för företaget. Hon menar även att kassaflödet för 

nästkommande år kan avgöra vilken förmåga företaget har att betala tillbaka.  
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Hon anser att förtroendet är väldigt viktigt också, för det spelar ingen roll om en person 

kommer in och redovisar en bra årsredovisning eller att det inte finns något negativt hos 

kreditupplysningsföretagen, för att i slutändan är förtroendet för kunden viktigast. Hon 

avslutar med att budget, prognos och förtroende är nyckelkällorna, samt att de andra källorna 

inte alls är oviktiga men om det inte finns kassaflöde som kommer att genereras i framtiden 

och om förtroendet inte finns, spelar det ingen roll hur de andra källorna ser ut. 

 

Vi bad Annika att rangordna vilken variabel, från fem C-modellen, som hon ansåg vara 

viktigast inför kreditbeslutet, där ett är viktigast. Annika ansåg att personligheten och 

betalningsförmågan vara likvärdiga men valde personlighet som nr ett. Anledningen till detta 

är att de måste ha ett förtroende för kunden. Betalningsförmågan blev nr två. Kapital ansåg 

hon vara nr tre då personen själv måste ha investerat pengar i företaget. Säkerhet blev nr fyra 

och affärsklimatet blev nr fem. Annika ansåg att affärsklimatet är betalningsförmågans 

mjukvara för att det påverkar hur betalningsförmågan kommer att se ut. 

  

4.7.2 Sociala Nätverket 

 

Annika säger att relationerna är väldigt viktiga för handelsbanken. Annika säger även att det 

kan uppstå situationer där de får viktig information från en kund som berör en annan kund, 

men att det är viktigt att de inte litar på all information innan de har bekräftat att 

informationen stämmer. Hon menar att de måste vara väldigt försiktiga då det kan vara en 

konkurrent som lämnar informationen. I en stad som Varberg är det viktigt att man sköter sig 

eftersom det sprids snabbt, om man missköter sig.  

 

Vid frågan om det har funnits negativa sidor vid starka kundrelationer, svarade Annika att det 

inte får hända att starka kundrelationer påverkar kreditbeslutet, utan återbetalningsförmågan 

måste alltid finnas. De känner kunderna väl och banken har förståelse för problem som kan 

uppstå. Skulle dock problem uppstå, försöker banken då att göra upp en plan med kunden för 

att lösa problemet. 

 

När vi frågade om kontakter på marknaden som de använder sig av, svarade hon att de 

använder sig av kollegor och gamla kollegor. Hur hon använde sig av sitt sociala nätverk 

svarade hon på genom att ge exempel på att hon kunde se hur det gick på 

fastighetsmarknaden.  
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Detta för att få lite känsla om hur det ligger till i fastighetsmarknaden och se hur många objekt 

som ligger inne hos mäklarna, samt se hur lång tid det tar att sälja ett hus och för att se vart 

husmarknaden är på väg.  

 

När det kom till frågan hur det sociala nätverket påverkar kreditbeslutet, svarade Annika att 

de inte kan lyssna på skvaller utan man måste skapa en egen uppfattning.  Hör hon någonting 

måste hon undersöka att detta verkligen stämmer för att allt ska bli rätt. Det får inte vara 

socialt skvaller, men om det finns någon grund till detta skvaller blir det användbar fakta som 

hon kan använda sig utav i sitt kreditbeslut. Om det skulle komma ett företag från en annan 

stad, kan de höra av sig till kollegorna i den staden för att se företagets historik och deras 

uppfattning om företaget.  

 

Genom att knyta sina sociala kontakter med aktörer i staden kan de få information om 

nyetableringar i staden, dvs. om företag ska lämna orten, om något större bolag ska expandera 

eller flytta hela verksamheten. Det är viktigt att få veta vad som händer i staden för att vissa 

branscher kan bli stora på vissa orter och då kan det ske en kompetensutveckling, vilket är 

viktigt att få veta. Genom att knyta sina sociala kontakter i staden kan de få viktig information 

före kreditbeslutet och efter kreditbeslutet; om banken har lånat till ett bolag och i efterhand 

får information om bolaget, följer de upp detta och ser om detta stämmer. Informationen de 

får genom att knyta de sociala kontakterna med aktören i staden påverkar alltid, men mest 

inför ett kreditbeslut.  

 

Annika bor inte i Varberg och på grund av detta hör hon saker genom hennes kollegor som 

jobbar och bor på orten och som spelar till exempel golf och fotboll. Den sociala interaktionen 

är viktig men hon är inte aktiv där, utan deltar istället i ”marknad Varberg” som är en 

näringslivsutveckling. Det är ett forum för nätverken på olika nivåer och de anordnar 

frukostmöten och lunchmöten. Här är Annika aktiv och hon träffar alla möjliga aktörer på 

dessa möten. Hon kan få viktig information under dessa möten som kan påverka 

kreditärenden, dock måste hon verifiera informationen för att viss information kan vara 

felaktig. Hon ger exempel på att ibland kan de vara tveksamma till ett företags affärsidé, men 

kan då få höra att företaget har bra meriter hos andra och får beröm från branschkollegor, 

vilket kan påverka hennes kreditbeslut på ett positivt sätt. 
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Vid frågan om det sociala nätverket kan påverka kreditbedömningen på ett negativt sätt, 

svarade Annika att de alltid måste behålla integriteten och de måste bedöma så opartiskt som 

det går. Magkänslan för dem är viktig men de får inte ta in information som inte har med 

kreditärendet att göra, utan det måste finnas en balans. Hon säger att de kan försöka 

införskaffa viss information om kunden men de måste vara försiktiga, eftersom de inte får 

diskutera kundrelationer och får inte avslöja sina kunder. De får inte prata om kundrelationer 

och de får inte avslöja vilka kunder de har, eftersom de har sekretess. De får inte vara för 

pådrivande eller för nyfikna i dessa sammanhang, utan de får ”snappa” upp de signaler som 

ges. De får hantera informationen på egen hand och ställa frågorna till företagaren själv, om 

de är tveksamma till något. 

 

Annika har tidigare jobbat i Göteborg och där har det sociala nätverket betydelse, men det 

sociala nätverket är viktigare i orter som Varberg. Anledningen till detta är att händelser 

sprids snabbt i orter som Varberg och att det är enklare att skapa relationer där.  
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5 Analys och resultat 

I detta kapitel kommer vi att börja med att sammanställa respondenternas svar. Vi kommer 

sedan att jämföra svaren för att lyfta fram likheter och olikheter. Slutligen kommer vi att 

analysera empirin som vi har samlat in från intervjuerna och sedan använda oss utav detta 

för att kunna dra egna slutsatser. 

 

5.1 Kreditbedömning 

 
Samtliga tre respondenter anser att det är väldigt viktigt med återbetalningsförmågan. Om 

kunden inte har någon återbetalningsförmåga, kan inte banken låna ut pengar till kunden. 

Personligheten är också något som alla respondenter värderar högt; Anna och Annika ville ha 

en bra känsla om personen medan respondenten N säger att betalningsmoralen är viktig för 

banken. Hempel (1994) bekräftar detta när han skriver att både personligheten är viktig och 

låntagarens villighet att återbetala lånet. Annika säger att de ibland måste följa upp lånet med 

en kund som har krediter hos dem och försäkra att allt står rätt till när de får ny information. 

Beaulieu (1991) skriver att långivare måste följa upp lån som de redan har beviljat och detta 

stämmer överens med vad Annika har sagt. Både Annika och respondenten N säger att de 

värderar återbetalningsförmågan först i kreditprocessen och därefter bestämmer de vilken 

säkerhet som kunden behöver lämna. 

 

Samtliga respondenter är eniga om att det är väldigt svårt att ta ett beslut om kreditlån för 

företag utan historisk information. Anledningen till detta är att banken inte har någon 

information att gå efter och därmed minskar trovärdigheten hos kunden. Berger & Udell 

(1995) skriver att bankerna vill ha en långvarig kundrelation för att de då kommer att ha 

historisk information om kunden. Respondenten N säger till exempel ”kännedom och tidigare 

information väger väldigt tungt hos banken, för att vi vill veta vilken betalningsmoral som 

kunden har”. Hempel (1994) skriver att det alltid är svårt att upptäcka motparter som är 

oärliga och därför är det viktigt med finansiell historik och personliga referenser. 

 

Alla respondenter svarade att i det initiala stadiet granskade de företagets bokslut och 

årsredovisningar inför ett kreditbeslut. Därefter skiljde sig svaren åt mellan respondenterna, 

där Annika sa att de ville ha prognoser inför framtiden.  
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Anna sa att de kunde inhämta officiell information för att undersöka hur företaget har skött sig 

och respondenten N granskade historiska siffror, men kunde också ”benchmarka” företaget 

för att se om företaget ligger över snittet i den branschen.  

 

För att se om informationen som kunden lämnar stämmer gör både Annika och Anna en 

rimlighetsbedömning, medan respondenten N har mycket tillit till årsredovisningen om den 

var gjord av en oberoende revisor, men kunde också besöka företaget för att se om det var 

välskött. Kalapodas & Thomson (2006) skriver att experter vanligtvis använder sig av 

oberoende variabler för att få kunskap.  

 

Vid frågan om vilken källa som respondenterna ansåg som viktigast vid ett kreditbeslut 

svarade N och Anna samma, nämligen årsredovisningar och kreditupplysningsföretag. Scott 

(2006) skriver att långivarna värderar historisk information högst. Annika däremot svarade 

budget, prognos och förtroende för kunden. Comptroller of the Currency Administrator of 

National Banks (2001) skriver att rapporter, lönsamhet, likviditet, kassaflöde och finansiella 

prognoser är viktiga för att kunna bedöma låntagarens återbetalningsförmåga.  

 

5.2 Sociala Nätverk 

 
Alla respondenter ansåg att det är viktigt med en bra relation till kunderna. Vi anser dock att 

respondenternas åsikter skiljer sig, eftersom Annika och Anna säger att den är till en vis mån 

social men de försökte hålla den så professionell som möjlig, medan respondenten N menar 

att banken måste ha ett socialt samband med kunden för att hålla kunderna nöjda. Svensson 

och Ulvenblads (1994) beskrivning av det sociala nätverket styrker detta, eftersom de säger 

att bankmannens informella relationer utgörs av relationer som är av helt eller delvis social 

karaktär till olika personer. 

 

Respondenterna använder det sociala nätverket på olika sätt; Anna använder det mest för att 

hitta nya kunder. Anna säger att det råder sträng sekretess hos dem; dvs. att de inte får 

diskutera en kund med en annan kund och man skulle heller aldrig fråga en annan kund om att 

uppge information om en annan kund. Om respondenten Anna skulle höra någonting kommer 

hon att ta till sig det, dock utgår hon först och främst från förstahandsinformation, från 

kunden.  
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Anna säger att det kan vara otroligt stor skillnad gentemot hur starkt kontorschefens sociala 

nätverk är. Det sociala nätverket ligger oftast på kontorschefs nivå, eftersom det är de som 

visar sig ute väldigt mycket. De andra anställda gör det på sin nivå, säger hon. Annika 

använde det sociala nätverket för att få information om branscherna, marknaden och 

kunderna. Hon säger också att de behöver vara säkra på den information de får, för att den kan 

vara falsk. Koch & Mcdonald (2000) skriver att informationens tillförlitlighet varierar stort 

beroende på källan. Respondenten N använde också det sociala nätverket för att få 

information om kunderna. Ett exempel som N anger är att om man inte känner revisorn, börjar 

man istället med att undersöka det sociala nätverket. De kan då höra av sig till andra kontor 

inom koncernen och fråga om de har hört talas om det kreditsökande företaget eller om de 

känner någon annan som kan ha upplysning om företaget. Handelsbankens kontor i 

Ängelholm använder sig av ”kyrktornsprincipen” och detta är något som Silver (2001) 

styrker, nämligen att all utlåning bör ske inom ett avstånd som är synbart från kyrktornet.   

 

Ingen av respondenterna deltar i föreningslivet, men N och Anna säger att deras chefer deltar i 

föreningslivet. Annika har inte möjlighet att delta, eftersom att hon inte bor i Varberg. Hon 

försöker istället att få information genom sina kollegor som deltar i föreningslivet. Hon deltar 

i ”marknad Varberg” som är en näringslivsutveckling. Det är ett forum för företagsnätverken 

på olika nivåer och de anordnar frukostmöten och lunchmöten. Här är Annika aktiv och träffar 

alla möjliga aktörer på dessa möten. Hon kan få viktig information under dessa möten som 

kan påverka kreditärenden, dock måste hon verifiera informationen för att viss information 

kan vara rykten. Hon ger exempel på att man ibland kan vara tveksam till företagets affärsidé, 

men att man då kan få höra att företagetet har bra meriter sen tidigare och får beröm från 

branschkollegor, vilket kan påverka kreditbeslutet på ett positivt sätt. Silver och Vegholm 

(2009) skriver att aktörer kan öka kompetensnivån genom att engagera sig i den lokala och 

regionala utvecklingen och på så sätt bredda nätverket. 

 

De negativa sidorna med det sociala nätverket kan bli att de inte lyckas hålla kundrelationen 

på en professionell nivå; att det plötsligt börjar gå dåligt för kunden, och i sådana fall blir det 

svårt för dem att agera som de i vanliga fall hade gjort om relationen hade varit professionell. 

Respondenten N nämner att en annan negativ sida är om de har missbedömt en person och har 

ansett att han är en klok och rationell person, men att det visar sig vara tvärtom. 
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Annika menar att genom att knyta sociala kontakter med aktörer i staden kan man få värdefull 

information. Information som Annika kan få är vad som försiggår i olika branscher som t.ex. 

fastighetsmarknaden. Annika kan också få information om vad som händer med aktörer i 

staden; om det sker nyetableringar i staden, om företag ska lämna orten, om något större bolag 

ska expandera eller om ett företag ska flytta hela verksamheten. Respondenten N ansåg också 

att de kan få värdefull information genom att knyta sociala kontakter med aktörer i staden. 

Kontakterna kan variera och det kan t.ex. vara en kontakt som de har känt sen tidigare som 

ger information, som kan vara mycket nyttig. De kan få information som de inte efterfrågar 

utan som bara dyker upp i ett sammanhang. De använder det sociala nätverket i olika 

sammankomster och där ”snappar” man upp information. Aktivt kan de i en 

kreditgivningsprocess ta kontakt med någon som de tror har kännedom om låntagaren. Genom 

att knyta deras sociala kontakter i staden kan de få viktig information före kreditbeslutet och 

efter kreditbeslutet.  

 

Respondenten N säger att det sociala nätverket är väldigt viktigt om banken inte känner till 

revisorn och om banken är tveksam till revisorn. Då kan de höra av sig till andra kontor och se 

om de vet något om företaget. Ferrary (2003) skriver att det sociala nätverket kan användas 

för att undersöka om kunden undanhåller information och informationens trovärdighet beror 

på bankens tillit, till det sociala nätverket. 

 

Samtliga respondenter har varit anställda i större städer och ansåg att det sociala nätverket 

hade större betydelse i småstäder. Anledningen till detta är att folk behöll sina jobb längre i 

småstäder och att det var lättare att skaffa kontakter i dessa städer.  
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5.3 Fem C-Modellen 
 

 

 N Anna Annika 

Personlighet 2 2 1 

Betalningsförmåga 1 1 2 

Affärsklimat 5 5 5 

Kapital 3 4 3 

Säkerhet 4 3 4 

Figur 5.3 Sammanställning av respondenternas svar. Källa: Egen 

 

 

5.3.1 Personlighet 

 
Här kan vi se att respondenterna tycker att personligheten är väldigt viktig. Respondenten N 

och Anna valde den som näst viktigaste faktorn medan Annika valde den som den viktigaste 

faktorn. Scott (2006) skriver att ägarens personlighet, hans rykte och hans ledarskap är viktiga 

faktorer i kreditbedömningsprocessen. Anna och Annika säger att de vill ha en bra känsla om 

personen. Beaulieu (1996) skriver att låntagarens karaktär kan ge dåligt inflytande på bankens 

beslut, eftersom personen kan ge dåliga källor för företagets information och kan också ha för 

höga värderingar av byggnader som företaget äger för att få ett högre värde av företaget. 

Beaulieu (1996) skriver också att karaktären har stor betydelse för att det kan påverka 

kundens presentation av affärsidén och det också kan påverka bankens bedömning av 

informationen som kunden ger. Respondenterna säger att de kontrollerar historisk information 

om företaget och respondenten N säger att betalningsmoralen är väldigt viktig för banken. 

Scott (2006) skriver att många kreditbeslut fattas efter att banken granskat den historiska 

informationen om företaget. Respondenten N säger att banken vill se att låntagaren gör allt i 

sin makt för att företaget ska överleva vid en svår situation. Jankowicz, A.D & Hisrich, R.D 

(1987) skriver att låneansökan ska visa låntagarens integritet med betalningar som sker i tid. 

Vi anser att respondenterna anser att personligheten är så pass viktig på grund av att de är i 

småstäder. Hedelin & Sjöberg (1993) och Svensson & Ulvenblad (1994) skriver att i en liten 

stad gäller ”alla känner alla” och det förekommer en stor personkännedom. 
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5.3.2 Betalningsförmåga 

 
Samtliga respondenter anser att återbetalningsförmågan är väldigt viktig. Anna och N valde 

den som den viktigaste faktorn, medan Annika valde den som den näst viktigaste faktorn. 

Altman & Saunders (1998) skriver att återbetalningsförmågan är den mest kritiska faktorn av 

alla faktorer och det anser Anna och respondenten N också. Vid frågan om hur 

kreditprocessen går till, nämner samtliga att de måste bedöma återbetalningsförmågan; N 

säger att om kunden inte har någon återbetalningsförmåga kommer ärendet att läggas ner och 

kunden kommer alltså inte få någon kredit. Annika säger att det primära i kreditprocessen är 

återbetalningsförmågan; om det inte finns någon återbetalningsförmåga, spelar det ingen roll 

hur stor säkerhet företaget lämnar. Annika säger att de måste bedöma om företaget har en ljus 

framtid för att veta om de kommer ha en bra återbetalningsförmåga. Annika säger att banken 

vill se företagets prognoser och budgetar för att kunna bedöma återbetalningsförmågan. 

Annika nämner att det inte får hända att starka kundrelationer påverkar kreditbeslutet utan 

återbetalningsförmågan måste alltid finnas. 

 

5.3.3 Affärsklimat 

 
Samtliga respondenter har valt affärsklimat som den minst viktiga faktorn, men de säger 

samtidigt att den är viktig. Vi anser att orsaken till att affärsklimatet har hamnat sist är för att 

Annika till exempel anser att affärsklimatet är betalningsförmågans mjukvara och för att 

respondenterna arbetar i småstäder, vilket ofta betyder mindre konkurrens. Annika och 

respondenten N tar kontakt med olika källor, till exempel om det börjar bli ont om jobb i 

transportbranschen och om lastbilar står hemma istället för att vara ute och köra på vägarna. 

Detta kan vara viktigt, menar N, för om det är en period då det är låg aktivitet i en bransch  

och de samtidigt får in en låneansökan från ett företag i samma bransch, då tittar de på 

företagets siffror. Om siffrorna endast ser dugliga ut, kan de kontakta andra företag inom 

samma bransch för att få reda på deras syn om framtiden i branschen. Den information de får 

kan avgöra om företaget blir beviljat kredit, eller inte. Annika nämner att de kan använda sina 

sociala nätverk för att ta reda på om företag ska etablera sig i staden, eller om de ska flytta. 

Respondenten N ansåg däremot att affärsklimatet handlade om konjunkturer och om det är en 

period med högkonjunktur påverkas kreditbeslutet positivt och vid en period med 

lågkonjunktur påverkas kreditbeslutet negativt.  
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Rice, T. & Coyle, B. (1992) skriver att det finns externa faktorer som kan påverka låntagaren; 

faktorer som lågkonjunkturer, växelkursrörelser eller att en hel industri går in i en 

lågkonjunktur där flertalet företag i samma område misslyckas. Detta måste låntagarna vara 

medvetna om och beräkna riskerna för detta i kreditbedömningen (ibid.). 

 

5.3.4 Kapital 

 
Annika och N har valt kapital som tredje viktigast, medan Anna har valt det som fjärde 

viktigast. Annika menar att företaget måste ha pengar som de kan investera i företaget. N 

säger att det ska finnas ett stort kassaflöde och detta är grunden till att man har en bra 

återbetalningsförmåga. Comptroller of the Currency Administrator of National Banks (2001) 

bekräftar detta när de skriver att kassaflödet är viktigt för att bestämma låntagarens 

betalningsförmåga. För banken kan det också vara intressant att veta vilka riskbufferter som 

finns i företaget, men detta är bara intressant om det finns en risk för att kassaflödet minskar i 

företaget. N avslutar med att förklara att om det finns ett litet kapitalflöde i företaget, vill 

banken att låntagaren sätter in en riskbuffert. 

 

5.3.5 Säkerhet 

 
Vi ser att Anna har valt säkerhet som tredje viktigaste faktorn medan Annika och N har valt 

den som fjärde viktigaste faktorn. Vi anser att orsaken för detta är att återbetalningsförmågan 

alltid går före. Annika nämner att om återbetalningsförmågan inte finns så spelar det ingen 

roll hur stor säkerhet företaget lämnar. Respondenten N menar att säkerheten endast blir 

aktuell om låntagaren inte kan återbetala och har banken gjort sitt jobb och tagit rätt beslut, 

ska de inte behöva oroa sig över detta och företaget ska inte behöva lämna en säkerhet.  

 

5.4 Resursberoendeteorin 
 

En viktig förutsättning i resursberoendeteorin är att organisationen har regelbunden kontakt 

med andra personer i miljön där resurser byts mellan varandra skriver Pfeffer & Salancik 

(1978). Respondenterna använder sig av andra personer i miljön regelbundet, där 

respondenten N och Annika sa att de kan höra av sig till medarbetare på andra kontor för att 

få reda på information om företag.  
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Samtliga respondenter använder sig av revisorer och kreditupplysningsföretag för att få reda 

på historisk information om företaget som söker kredit. Teorin säger också att företaget borde 

sträva efter att inleda och kontrollera sina resurser (ibid.). Vi anser att bankerna gör detta 

eftersom respondenterna säger att deras chefer deltar i föreningslivet. Anna säger att deras 

kontorschef deltar i rotary till exempel och Annika deltar i ”marknad Varberg”. Thompson 

(1967) skriver att organisationer har möjligheter att utvecklas över tid och det anser vi de kan 

med det sociala nätverket. Med respondenterna ser vi en tydlig skillnad på utnyttjandet av det 

sociala nätverket. Anna använder inte det sociala nätverket lika mycket som N och Annika 

som har arbetat en längre tid inom området. Vi anser att orsaken till detta är att det sociala 

nätverket utvecklas och blir större med tiden. I resursberoendeteorin behöver organisationen 

se begränsningarna i sina resurser och detta är nyckeln i teorin. Detta behöver bankerna se 

upp för och det anser vi att våra respondenter gör, då både Anna och Annika varnar för 

informationen som de kan få från det sociala nätverket. Anna berättar att de tar åt sig 

informationen men att det är förstahandsinformationen som prioriteras, medan Annika 

berättar att om hon hör något om hennes kunder behöver hon få det bekräftat att 

informationen stämmer. 
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6. Slutdiskussion 

Här kommer vi att koppla tillbaka till undersökningens syfte för att svara på vår 

problemställning. Vi kommer även att presentera vad vi har för förslag till fortsatt forskning 

inom området. 

 

6.1 Slutsats 
 

Vårt syfte med denna uppsats var att förklara och analysera om kreditbedömarens sociala 

nätverk påverkar kreditbeslutet i en småstad gentemot SME och i så fall på vilket/vilka sätt. 

Vi gjorde denna undersökning i en småstad och vi kunde dra följande slutsatser angående 

betydelsen av det sociala nätverket.  

 

För att svara på vår problemställning anser vi att det sociala nätverket påverkar kreditbeslutet. 

Bankerna använder sig av de sociala nätverken och får därför bättre förutsättningar för att ta 

rätt kreditbeslut. För att svara på vilket sätt det påverkar, kan vi nämna att bankerna använder 

sig av det sociala nätverket för att få information om företag som har revisorer som banken 

inte har tillit till eller inte har någon kännedom om. De använder sig också av det sociala 

nätverket för att få reda på hur tillståndet är i olika branscher, vilket kan påverka 

kreditbeslutet negativt om det råder en lågkonjunktur i t.ex. transportbranschen eller positivt 

om det råder en högkonjunktur. Kreditgivaren kan vara tveksam till en affärsidé och kan då 

använda det sociala nätverket för att få information om företagarens meriter. Om de får ett 

positivt besked om företagarens meriter kan kreditbeslutet påverkas positivt.  

 

Bankerna får ett bredare underlag för att fatta sina kreditbeslut, tack vare användandet av det 

sociala nätverket i arbetet. Vi vill konstatera att kreditbedömaren i en småstad kan utnyttja sitt 

sociala nätverk för att få tillgång till användbar information till kreditbeslutet.   

 

Vi har dragit slutsatsen att bankerna använder sig av resursberoendeteorin, eftersom de 

använder sig av sin externa miljö, vilket möjliggör att parterna kan utbyta information. Detta 

gör bankerna genom att höra av sig till andra kontor för att få information om företag och de 

försöker också att få information om hur tillståndet är i olika branscher.  
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Vi anser att den information som bankerna får in genom sin externa miljö kan hjälpa dem med 

kreditbedömningen och se till att de tar ett så korrekt beslut som möjligt. Vi har även dragit 

slutsatsen att bankerna måste vara säkra på sina informationskällor för att inte få in felaktig 

information för att detta kan leda till ett felaktigt kreditbeslut. 

 

Vi kan dra slutsatsen att personlighet är en av de viktigaste bedömningsfaktorerna i en 

småstad. Detta eftersom bankerna har en mindre kundkrets i en småstad och därför har de 

möjlighet att lära känna sina kunder på en mer social nivå. Utifrån detta har bankerna en 

klarare bild av kundens personlighet, till exempel om kunden har en bra betalningsmoral, och 

på detta sätt har banken lättare att ta ett kreditbeslut för denna kund. Vi anser att 

kreditbedömaren får ytterligare en input inför kreditbeslutet, tack vare det sociala nätverket.  

 

6.2 Förslag till framtida forskning 
 

Vi tycker att det hade varit intressant att se en uppsats där man gör en liknande studie som vi 

har gjort, men att man jämför till exempel Handelsbanken med Swedbank. För att se om det 

finns någon skillnad på hur bankerna går tillväga när de gör en kreditbedömning. Samtidigt 

hade man kunnat undersöka ifall de olika storbankerna använder sig av det sociala nätverket 

på olika sätt. 

 

En annan forskning som vi hade kunnat tänka oss skulle vara intressant att göra är en 

kvantitativ uppsats för att kunna generalisera vårt resultat.  

 

6.3 Avslutande diskussion 
 

Vi ställer oss kritiska till vår forskning då respondenterna endast har svarat likadant om en sak 

när det gäller användandet av det sociala nätverket. Nämligen att de använder det sociala 

nätverket för att få information om tillståndet i olika branscher. Utöver detta använder 

respondenterna det sociala nätverket på olika sätt. Det är synd för om respondenterna hade 

svarat att de använder det sociala nätverket på samma vis, hade uppsatsens validitet ökat. 

Samtidigt var det inte förvånande att respondenterna använder det sociala nätverket på olika 

sätt då det sociala nätverket är ett väldigt brett begrepp och kan användas på olika sätt.  
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En stor skillnad som vi uppmärksammade som skiljde sig åt hos de olika respondenterna är att 

Annika och respondenten N har ett bredare socialt nätverk än vad Anna har. Detta beror på att 

hon inte har jobbat lika länge som Annika och N med kreditgivning, och har därmed inte 

kunnat skapa lika brett kontaktnät. Vi anser att man måste ha jobbat med kreditgivning under 

en längre period och hunnit bygga upp sitt sociala nätverk och detta har inte Anna hunnit 

göra. Därför anser vi att i hennes fall påverkar inte det sociala nätverket kreditbeslutet då hon 

inte kan få in den informationen. Vi tycker att respondenten N har varit mycket mer öppen 

med sina svar angående sitt användande av det sociala nätverket. Vi tror även att det är därför 

han valde att vara anonym. Ett exempel på detta är att Anna säger att det råder sträng 

sekretess och de diskuterar inte kunder med andra kunder. Även om de hör något skvaller är 

det ändå förstahandsinformationen som gäller. Annika säger också att de inte lyssnar på 

skvaller utan att de måste skapa en egen uppfattning om företaget. Respondenten N säger 

däremot att de aktivt kan, under en kreditgivningsprocess, ta kontakt med någon som de tror 

har kännedom om låntagaren. Om Anna hade haft ett bredare socialt nätverk, hade vi 

antagligen haft två respondenter som har sagt att de använder sig av det sociala nätverket på 

samma vis och detta hade styrkt vår uppsats. 
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Bilaga 1: Intervjuguide  
 

Inledning  

 

 

Vad är din titel på Handelsbanken?  

 

Hur gammal är du?  

 

Hur många år har du arbetat som kreditgivare?  

 

Går det bra om vi nämner dig vid namn i uppsatsen eller vill du vara anonym?  

 

 

Kreditbedömningsprocessen 

 

 

1. Kan du förklara övergripande hur kreditbedömningsprocessen går till hos er 

(Handelsbanken).  
 

2. När ni gör kreditbedömningar, använder du dig av någon kreditmall eller modell?  
 

Vid ja, har ni en egenutvecklad kreditmall/modell för kontoret eller för hela koncernen?  

 

3. Hur påverkas ditt kreditbeslut när ett företag utan någon historisk information söker 

kredit?  

 

4. På vilket sätt får ni information om ett företag inför ett kreditbeslut?  
 

Av den informationen som ni får, vilken sort av information är viktiga för er när ni bedömer 

personen/personerna bakom företaget och hur får ni denna information?  

Hur kontrollerar ni information som ni får av kunden? Så att informationen stämmer?  

 

5. Tror du att olika kreditgivare anser att vissa faktorer är viktigare än andra faktorer 

från fall till fall?  

 

6. A) Vilka källor anser ni som viktigast vid kreditbeslutet till ett företag? Välj de två 

viktigaste alternativen som står nedanför.  

– Årsredovisningar  

– Kreditupplysningsföretag 

– Sociala nätverk  

– Bankorganisationen (databaser)  

– Annan __________________________________  
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B) Vilken av nedanstående information anser ni vara viktigast vid kreditbeslutet? 

Rangordna 1-5, där 1 är viktigast.  
 

 

– Kapital  

(Är summan av pengar som investerats av ägaren i företaget, detta visar på hur mycket 

personen har på spel om företaget skulle misslyckas.) 

– Säkerhet  

(Företagaren måste visa kreditbedömaren exakt hur han tänker betala tillbaka lånet. 

Långivaren ser över kassaflödet från verksamheten, när återbetalningen sker, och hur stor 

chans det är att det blir framgångsrika återbetalningar av lånet. Kreditbedömaren vill också 

veta vilka sorts källor låntagaren har för att kunna återbetala.)  

– Betalningsförmåga  

(Företagaren måste visa kreditbedömaren exakt hur han tänker betala tillbaka lånet. 

Långivaren ser över kassaflödet från verksamheten, när återbetalningen sker, och hur stor 

chans det är att det blir framgångsrika återbetalningar av lånet. Kreditbedömaren vill också 

veta vilka sorts källor låntagaren har för att kunna återbetala.) 

– Personlighet  

(Bedömer på ett neutralt sätt huruvida personen som äger företaget är tillräckligt trovärdig för 

att ha möjlighet att återbetala lån eller generera en avkastning på investerat kapital i företaget. 

Ägarens utbildningsbakgrund och erfarenheter inom näringslivet och i branschen kommer att 

observeras. Dessutom kommer kvaliteten på bakgrunden, erfarenhet och referenserna av 

eventuella tidigare anställda att beaktas.) 

– Affärsklimat  

(Banken försöker ibland att få hjälp till att identifiera och förstå viktiga risker. Därför måste 

företagaren vara ärlig och visa de primära hoten mot företaget. Dessutom måste han/hon visa 

hur han ska åtgärda dessa risker och vad han/hon kan göra för att skydda företaget. 

Drivkrafterna för företaget är något som banken måste förstå och detta är lika viktigt som att 

förstå företagets finansiella profil.) 

 

 

Sociala nätverket  

 

 

7. Hur skulle du beskriva relationen du har till de flesta av dina kunder?  
 

Anser du att er relation är till en viss mån social? 

Kan befintliga kunder ge information av betydelse vid nya kreditärenden?  

– Om ja, vilken slags av information?  

Har det förekommit negativa sidor på grund av starka kundrelationer?  

 

8. Vilka kontakter i ditt arbete anser du vara viktig på marknaden? 

  

9. Hur utnyttjar du ditt sociala nätverk i ditt arbete?  
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10. Vilken roll anser du att ditt sociala nätverk har inför kreditbeslutet i ett 

kreditärende?  
 

Vilken slags information kan du få genom att knyta sociala kontakter till aktören i staden? 

Kan du få värdefull information för dina kreditärenden?(t ex., bransch-, person-, marknads- 

företagsinformation) Om det är viktigt, i vilken fas kan detta vara viktigt i 

kreditbedömningen?  

 

11. Deltar du i föreningslivet och vilka föreningar i så fall? 

 

T.ex. Lokal fotbollsförening, företagsföreningar eller annan organisation/förening.  

 

Hur påverkar detta och vilka fördelar kan medlemskapet ge dig i ditt arbete?  

– Kan du få information som kan påverka i dina kreditärenden? – Vilken slags information?  

 

12. Vilka negativa sidor finns det av att använda sig av sitt sociala nätverk i 

kreditbedömningen? Finns det några begränsningar?  
 

13. Har du haft tidigare anställning i en storstad? Om ja, tycker du att du har haft 

större nytta av dina sociala nätverk här än i storstaden du arbetade i? 

 

Avslutande frågor  
 

I detta skede av intervjun kommer vi att berätta för respondenten vad vår forskning går ut på.  

 

14. Anser du att vi har missat något som är viktigt och som du skulle vilja framföra?  
 

15. Kan vi återkomma genom telefon eller mail om vi skulle behöva ha svar på någon 

kompletterande fråga i efterhand? Om ja, kontaktuppgifter?  
 


